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วีรวุฒิ วิทยานันท และ ธรณิศวร ไชยมงคล 

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย นนทบุรี 11000 

1

การพฒันาและทดสอบความใชไดของวธิวีเิคราะห

สารฟโพรนิลและเมตาโบไลตตกคางในไขและผลิตภณัฑ

บทคัดยอ ฟโพรนิล (fi pronil) เปนสารกําจัดแมลงที่เมื่อสลายตัวใหสารเมตาโบไลตที่มีพิษทําลายระบบประสาทรุนแรง 
ประเทศไทยอนุญาตใหใชในพืชแตหามใชกับสัตวท่ีเปนอาหาร ในป พ.ศ. 2560 พบไขที่ผลิตในสหภาพยุโรปปนเปอน
สารฟโพรนิล สรางความวิตกแกผูบริโภคไทย ทําใหตองหาวิธีเพื่อใชสําหรับตรวจสอบการตกคางของสารฟโพรนิลในไขและ
ผลิตภัณฑที่จําหนายในประเทศไทย จึงไดพัฒนาการสกัดจากวิธี EN 15662: 2018 QuEChERS ตรวจวัดดวยเทคนิค
selected reaction monitoring  (SRM)  จากเครือ่ง GC-MS/MS คาํนวณผลดวย matrix-matched calibration curve 
ผลการทดสอบความใชไดของวธีิวเิคราะหสารฟโพรนลิและเมตาโบไลต 2 ชนิด (fi pronil-desulfi nyl และ fi pronil-sulfone)
ในไขไกและไขเปด พบวาคา LOD และ LOQ เปน 0.002 และ 0.005 mg/kg ตามลําดับ การทดสอบความแมน
กับตวัอยางทีเ่ติมสารทีร่ะดบั 0.005, 0.05 และ 0.1 mg/kg คารอยละในการคนืกลบั (recovery)  อยูในชวง 92.9–111.6% โดยมี
ความเท่ียงแสดงดวย RSD นอยกวา 8.6% การประมาณคาความไมแนนอนของการวดัใหคา relative standard uncertainty 
นอยกวา 20% มีชวงการวิเคราะหอยูระหวาง 0.005–0.5 mg/kg อยูในเกณฑยอมรับ เปนวิธีที่มีความไว แมนยําและเชื่อถือได 
เหมาะสําหรับใชในหองปฏิบัติการ เมื่อใชวิธีนี้ตรวจสอบไขและผลิตภัณฑจํานวน 66 ตัวอยาง ที่เก็บจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในป พ.ศ. 2564 ผลไมพบการตกคางของสารฟโพรนิลและเมตาโบไลตในทุกตัวอยาง บงชี้วาวิธีที่พัฒนานี้สามารถนํา
ไปใชสําหรับการเฝาระวังการตกคางในไขและผลิตภัณฑตอไป
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บทนํา

ฟโพรนิล (fipronil) เปนสารเคมีปองกันกำจัด

ศัตรูพืช (pesticide) ประเภทสารฆาแมลง (insecti-

cide) กลุม phenyl pyrazole มีขอบขายในการใชงาน

กวาง สามารถกำจัดแมลงไดหลายชนิด เชน ใชกำจัดเห็บ

และหมัดในสุนัข ใชฆาเพลี้ย หนอน มด ปลวก เปนตน(1) 

เปนสารที่ถูกจำกัดใหใชเฉพาะกับพืชและสัตวเลี้ยงใน

บานเพือ่การสาธารณสขุเทานัน้ หามมใิหใชในฟารมเลีย้ง

สัตวที่ใชเปนอาหาร เนื่องจากเมื่อสัตวไดรับสารฟโพรนิล

เขาสูรางกายจะเกิดกระบวนการ metabolism เปนสาร

เมตาโบไลตที่มีความเปนพิษตอมนุษยสูงโดยเฉพาะ

กับเด็ก(2) สำนักงานปกปองสิ่งแวดลอมแหงชาติของ

สหรัฐอเมรกิา (Environmental Protection Agency: 

EPA) พบวาเม่ือไดรับสารน้ีเขาไปจะเกิดอาการเหงื่อ

ออกมาก คลื่นไส อาเจียน ปวดและเวียนศีรษะ ปวดทอง

ชัก และเสียชีวิตได(3) ขอมูลจากองคการอนามัยโลก 

(World Health Organization: WHO) ระบุวาสาร

ฟโพรนิลเปนสารพิษระดับกลาง จัดอยูใน Class II 

moderately hazardous เมือ่ไดรบัในปริมาณมากจะเปน

อนัตรายตอตบั ไต และระบบนำ้เหลอืง(4) ฟโพรนลิเปนสาร

ทีม่โีมเลกลุขนาดเล็ก มีความเปนข้ัวปานกลางและสามารถ

ละลายในตวัทำละลายบางชนดิไดด ีเชน acetone  toluene

เปนตน(5) ในธรรมชาติสารฟโพรนิลจะทำปฏิกิริยา

ตางๆ เชน photolysis, hydrolysis, reduction 

และ oxidation เกิดเปนสาร fipronil-desulfinyl, 

fipronil-amide, fipronil-sulfide และ fipronil-

sulfone ตามลำดับ(6) ดังแสดงในภาพที่ 1 การตรวจวัด

การปนเปอนตกคางจึงตองคำนึงถึงสารเมตาโบไลต

ตางๆ ที่เกิดขึ้นดวย เชน เมื่อสารฟโพรนิลถูก oxidized 

ดวย cytochrome P450 ในสัตวจะเกิดเปน fipronil-

sulfone(7) ซึ่งเปนสารที่มีความเปนพิษตอสัตวมีกระดูก

สันหลังมากกวาเดิมถึง 20 เทา แมวาฟโพรนิลเปนสารที่

มคีวามคงตวัตำ่ แตสารเมตาโบไลตกลบัมคีวามคงตวัสงูกวา

มาก(8) นอกจากนี้ยังสามารถจับตัวกับชั้นไขมันไดดีมี

คุณสมบัติเปน bioaccumulate ในหวงโซอาหาร พบวา

ในธรรมชาติเมือ่ฟโพรนลิถูกเรงปฏกิริยิาดวยแสงเกิดเปน

สาร fipronil-desulfinyl ในปริมาณมาก งานวิจัยนี้จึง

เลอืกตรวจวเิคราะหสารรวม 3 ชนดิ ไดแก สารตัง้ตนหรอื 

active form คือ ฟโพรนิล  และสารเมตาโบไลต 2 ชนิด 

ไดแก fipronil-desulfinyl และ fipronil-sulfone

จากการสบืคนวิธตีรวจวเิคราะหสารฟโพรนลิ พบวา

มขีอมลูการพฒันาและทดสอบความใชไดของวธิวีเิคราะห

ในปริมาณจำกัด โดยปกติจะใชเครื่อง GC-ECD, 

GC-MS/MS และ LC-MS/MS เปนเครื่องมือ

ตรวจวิเคราะห(9,10) สวนวิธีการเตรียมตัวอยางมีทั้งวิธี 

liquid-liquid partition, solid-phase extraction

(SPE) และ solid-phase microextraction ซึ่งเปน

วิธีที่ยุงยาก ใชสารเคมีจำนวนมาก และสงผลกระทบ

ตอสิง่แวดลอม ปจจบุนัมกีารนำวธิ ีQuEChERS (quick, 

easy, cheap, effective, rugged, and safe) มา

ประยกุตใชอยางแพรหลาย(11)  มรีายงานการใชวธินีีส้ำหรบั

การเตรยีมตวัอยางไขเพือ่วเิคราะหสารฟโพรนลิไมมากนกั

ภาพที่ 1  โครงสรางทางเคมีของสารฟโพรนิลและเมตาโบไลตที่เกิดจากปฏิกิริยาตางๆ(5)
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ซึ่งเปนวิธีที่นาจะมีความเหมาะสมตอการใชงานมากที่สุด

เพราะนอกจากจะใชตรวจวิเคราะหฟโพรนิลแลวยัง

สามารถใชเปน multiresidue method รวมกับสาร

ชนิดอื่นๆ ไดเปนจำนวนมาก(12) มีรายงานการใชวิธี

นี้สำหรับเตรียมตัวอยางไขเพื่อวิเคราะหสารฟโพรนิล

ไมมากนัก รวมทั้งความทาทายของการเตรียมตัวอยางไข

คือ การกำจัดสารรบกวน (interference) ที่เปนโปรตีน 

ไขมัน และคอเลสเตอรอล ซึ่งเปนองคประกอบใหไดมาก

ทีส่ดุ เพือ่เพิม่ความไว (sensitivity) ใหสามารถตรวจวดั

ไดที่ระดับต่ำมากได การเลือกใช GC-MS/MS เปน

เคร่ืองมือที่มีความเหมาะสมเพราะใหความไวและความ

เปนเสนตรง (linearity) ของการวิเคราะหที่ดี

ในป พ.ศ. 2560 องคการความปลอดภัยของ

อาหารแหงสหภาพยุโรป (European Food Safety 

Authority: EFSA) พบการปนเปอนของสารฟโพรนิล

และสารอื่นๆ ในตัวอยางไขไกท่ีมีการสุมตรวจ สูงเกิน

กวากฎหมายของสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดไวที่ 0.005 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม(13-15) ทำใหมีการทำลายไขไกเปน

จำนวนมาก และมีการขยายผลการตรวจในสินคาเนื้อไก

และผลิตภัณฑแปรรูปจากไขไกดวย สงผลใหเกิดความ

ตระหนกัไปทัว่โลก ประเทศญีปุ่น และ Codex(16) กำหนด

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue

Limit: MRL) ของสารฟโพรนิลและเมตาโบไลตใน

ไขที่ 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สำหรับประเทศไทย 

กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 

พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง โดยกำหนด

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดในพืชบางชนิดที่ระดับ

แตกตางกันไป และคาดีฟอลตลิมิต (default limit)

สำหรับอาหารอื่นๆ รวมทั้งไขไวที่ 0.005 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม โดยชนิดสารพิษตกคางในพืชเปน fipronil

(ละลายในไขมัน) และในสัตวเปนผลรวมของ fipronil

และ fipronil-sulfone รายงานผลเปน fipronil

(ละลายในไขมัน)(17) ซึ่งปจจุบันกรมวิทยาศาสตร

การแพทย โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร ใหบริการตรวจวิเคราะหสารฟโพรนิลในผักและ

ผลไม(18) โดยมี limit of detection (LOD) เทากับ 

0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แตยังไมมีวิธีตรวจสาร

ฟโพรนิลและเมตาโบไลตในไขและผลิตภัณฑในระดับ

ที่กฎหมายกำหนด จึงตองมีการพัฒนาวิธีเตรียมตัวอยาง

การสกัดและการตรวจวัดดวยเครื่องมือ ใหสามารถตรวจ

วิเคราะหไดตามคาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ตอง

มีการประเมินความใชไดของวิธี เพื่อใชในงานบริการ

เม่ือไดวิธีวิเคราะหที่เหมาะสมแลว จึงทำการสุมเก็บ

ตัวอยางเพื่อสำรวจติดตามเบื้องตนการปนเปอนของ

สารฟโพรนิล ปจจุบันไมพบขอมูลการใชสารฟโพรนิล

ในฟารมไกในประเทศไทย และยงัไมมรีายงานการสำรวจ

การปนเปอนของสารฟโพรนิลในไขไกในประเทศ

จึงเปนการสำรวจครั้งแรกของประเทศไทยวามีการใช

งานผิดวัตถุประสงคหรือไม เพื่อทราบสถานการณและ

สามารถใชเพื่อแจงเตือนภัย โดยทำการสุมเก็บตัวอยาง

จากตลาดสด หางสรรพสินคา รานคาปลีก และราน

สะดวกซื้อในพื้นที่ประชากรหนาแนนของประเทศ คือ

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด ไดแก 

ปทมุธาน ีนครปฐม นนทบรุ ีสมทุรปราการ และสมทุรสาคร

รวมทัง้สิน้ 6 จงัหวดั ซึง่สนิคาทีผ่ลติในเขตเกษตรกรรมอืน่

ถูกนำมาจำหนายในบริเวณนี้จำนวนมาก และมีการ

กระจายตัวของสินคาออกไปในบริเวณกวาง หากพบ

การปนเปอนจะสามารถตรวจสอบกลับไปยังแหลง

ผลิตได แตหากไมพบการปนเปอนใดๆ ในบริเวณนี้

อาจมีการขยายผลเปนโครงการสำรวจติดตามไปยังพื้นท่ี

ตางๆ ใหครอบคลุมทั้งประเทศตอไป

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและทดสอบ

ความใชไดของวิธีวิเคราะหสารฟโพรนิลตกคางในไขและ

ผลิตภัณฑ สำหรับใหบริการตรวจวิเคราะหตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่387 พ.ศ. 2560 เรือ่ง อาหาร

ที่มีสารพิษตกคาง และคากำหนดของโครงการมาตรฐาน

อาหารระหวางประเทศ (Codex Alimentarius) 

โดยมีคุณลักษณะของวิธีสอดคลองกับมาตรฐานและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งสำรวจและตรวจสอบสินคา

ไขและผลติภณัฑจากไขทีจ่ำหนายในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล เพื่อใหทราบสถานการณเบื้องตนของ

การตกคางของสารฟโพรนลิในอาหารกอนถงึมอืผูบรโิภค

ใชผลสำหรับแจงเตือนภัยและขยายผลการสำรวจ

ติดตามในวงกวางใหครอบคลุมทั้งประเทศตอไป อีกทั้ง

สามารถนำเสนอขอมลูใหแกหนวยงานทีเ่กีย่วของสำหรบั

การจัดการความเสี่ยงของการไดรับสารพิษอีกดวย
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วัสดุและวิธีการ

สารเคมีและสารมาตรฐาน  

สารเคมี (Reagents) ไดแก acetonitrile 

(HPLC, Merck, USA) acetone (AR, RCl Labscan,

USA) n-hexane (PG, Burdick & Jackson, USA)

ethyl acetate (HPLC, Burdick & Jackson

Korea) QuEChERS Extraction Packet (Agilent

Technologies,  USA) EN Method Part 

No: 5982-7650 เปนสวนผสมของ MgSO4 4 g 

NaCl 1 g sodium citrate dehydrate 1 g และ

disodium hydrogen citrate sesquihydrate 0.5 g

Dispersive SPE 15 mL, Fatty sample, EN

(Agilent Technologies, USA) เปนสวนผสมของ

MgSO4 900 mg PSA 150 mg และ C18EC 150 mg

(Agilent Technologies,USA) น้ำ rverse osmosis

(RO) D-sorbitol (AR, purity ≥ 98%) วัสดุควบคุม

คณุภาพ Quality Control Material (QCM) FCPM11-

EGG2QC Pesticide Residues (fat soluble) in 

Chicken (Hens) 

สารมาตรฐาน (standards) ไดแก fipronil 

fipronil-desulfinyl และ fipronil-sulfone เกรด

วัสดุอางอิงรับรอง (Certified Reference Material: 

CRM, Dr. Ehrenstorfer, Germany) ความบริสุทธิ์ 

(purity) ≥ 98.5% 

การเตรยีมสารละลายมาตรฐาน ทำโดยเตรียมสารละลาย

มาตรฐาน (Stock standard solution) แตละชนิด

ที่มีความเขมขน 100 μg/mL ใน acetone แลวเตรียม

สารละลายมาตรฐานผสม 3 ชนิด (mixed intermediate

standard solution) ความเขมขน 10 μg/mL ใน

volumetric flask ขนาด 10 mL ปรับปริมาตรดวย

acetone เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ≤ -18°C กอนการใชงาน

เจือจาง intermediate standard solution ดวย

acetone หรือสารสกัดจากตัวอยาง เพื่อทำ working

standard solution ชวงความเขมขน 0.002, 0.005,

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 และ 1.0 μg/mL

เติมสารละลาย  D-sorbitol 3% (analytical protec-

tant) ปริมาตร 3  μL ในสารละลาย 1  mL ใชวิเคราะห

ทนัทหีรอืสามารถเกบ็รกัษาทีอ่ณุหภมู ิ≤ -18°C ไดไมเกนิ

1 สัปดาห

เครื่องมือและอุปกรณ   

เครื่องชั่งความละเอียด 0.001 g Sartorius รุน 

LP 620S และ 0.01 mg Sartorius รุน MC 210S 

(Sartorius AG, Germany) สำหรับชั่งตัวอยางและ

สารมาตรฐานเครื่องระเหยสารละลายแบบ heating

box และใชแกสไนโตรเจน (N2) ในการระเหยสาร

สกัด REACTI-THERM III #TS-18824 Thermo

scientific เครื่องหมุนปนผสมสารละลาย Vortex-2 

Genie micropipette ขนาด 2–20 μL amber vial

centrifuge tube ตูแชแข็งอุณหภูมิต่ำกวา -18°C 

certified volumetric flask กอนการใชงานเครื่องแกว

ทกุชนดิใหลางดวย acetone 2 ครัง้ และ n-hexane 2 ครัง้

จากนั้นผึ่งใหแหงกอนนำมาใชงาน

เครื่อง Gas Chromatograph-Tandem 

Mass Spectrometry (GC-MS/MS) ของ Thermo 

Scientific TRACE™ 1300 Gas Chromatograph

(Thermo Scientific, Italy) ตอกับเครื่อง TSQ 

9000, Triple Quadrupole Mass Spectrometer

(Thermo Scientific, Italy) โดยใช PAL RTC auto-

sampler และใช TraceFinder 4.1 EFS software 

ทำใหสารเปนประจุดวย electron ionization mode 

(EI, 70 eV) สารจะถูกแยกดวย fused silica capillary 

column DB-5ms (30 m x 0.25 mm i.d., 0.25 µm 

film thickness) ของ Agilent Technologies โปรแกรม

ทีใ่ชสำหรบัปรบัอุณหภมูใิน oven ของเครือ่ง GC เริม่จาก 

70°C เปนเวลา 1 นาที เพิ่มที่อัตรา 50°C ตอนาที จนถึง 

150°C เพิ่มที่อัตรา 6°C ตอนาที จนถึง 200°C เพิ่มที่

อตัรา 16°C ตอนาท ีจนถงึ 280°C คงไว 8.5 นาท ีจากนัน้

เพิ่มที่อัตรา 50°C ตอนาที ถึงอุณหภูมิสุดทายที่ 300°C

คงไว 0.5 นาที ใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 25 นาที โดยมี 

injection volume เปน 2 μL ใช inlet ชนิด pro-

grammable temperature vaporizing (PTV) 

ตั้งอุณหภูมิของ PTV ไวที่ 80°C คางไว 0.1 นาที

เพิ่มที่อัตรา 5°C ตอวินาที จนถึง 300°C ตั้งอุณหภูม ิ
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ion source เปน 280°C และ quadrupole MS1 

และ MS2 เปน 180°C เมื่อสารเขาสูเครื่อง GC-MS/

MS จะถูกทำใหแตกตัวเปนประจุโดยใชแกสไนโตรเจน 

เปน quench gas และ Argon เปน collision gas 

ถูกตรวจวัดดวย selected reaction monitoring

(SRM) mode ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2

ตารางที่ 1 Selected reaction monitoring (SRM) transitions และ collision energies ของสาร fipronil 

 และเมตาโบไลต

Compound 

(RT, min)

Precursor

(m/z)

Product 

(m/z)

Collision Energy 

(eV)
Transition type

fipronil-desulfinyl 

(12.07)

333

333

388

388

390

390

231

281

281

333

333

335

20

12

26

12

12

12

Quantification

Qualification-1

Qualification-2

Qualification-3

Qualification-4

Qualification-5

fipronil 

(13.86)

255

255

351

367

367

369

157

228

255

213

245

215

34

14

14

28

20

30

Quantification

Qualification-1

Qualification-2

Qualification-3

Qualification-4

Qualification-5

fipronil-sulfone

(15.02)

255

335

383

385

452

452

228

255

255

257

241

255

10

10

15

15

20

25

Quantification

Qualification-1

Qualification-2

Qualification-3

Qualification-4

Qualification-5
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ภาพที่ 2 กลไกการทำงานของ selected reaction monitoring (SRM) mode ดวยเครื่อง GC-MS/MS
       (ภาพจากเอกสารประกอบการบรรยายการใชเครื่องมือจากบริษัท AB Sciex Thailand Ltd.)

ตัวอยางและการเตรียมตัวอยาง 

ตัวอยางที่ใชในการพัฒนาและทดสอบความใชได

ของวธิ ี2 ชนดิ ไดแก ไขไกและไขเปด ใชเฉพาะไขขาวและ

ไขแดง ไมรวมเปลือก ปนผสมตัวอยางแตละชนิดใหเปน

เนื้อเดียวกันดวยเครื่องตีผสมอาหาร ชั่งแบงตัวอยางเพื่อ

เปน analytical portions โดยชั่งตัวอยางน้ำหนักไขไก

และไขเปด 10.0±0.1 g ลงใน centrifuge tube ขนาด 

50 mL ตัวอยางที่ยังไมนำมาวิเคราะหจะถูกเก็บรักษา

ในตูแชแข็งที่อุณหภูมิต่ำกวา -15°C สำหรับตัวอยาง

ที่ เปนผลิตภัณฑจากไข ใชตัวอยางอาหารประมาณ

200–300 กรัม ปนผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน

การสกดัตวัอยาง นำตวัอยางท่ีชัง่ไวเติม acetonitrile

ปริมาตร 10 mL เขยาดวยมืออยางแรง 1 นาที เติม 

QuEChERS extraction pocket เขยาตออีก 1 นาที

นำไปปนตกตะกอนดวยความเร็ว 4,000 รอบตอนาที

นาน 5 นาที แบงสารสกัดสวนใสดานบน 5 mL

ใสใน centrifuge tube ขนาด 15 mL จากนั้นเติม 

Dispersive SPE เขยาดวยมือ 30 วินาที นำไปปนตก

ตะกอนดวยความเร็ว 4,000 รอบตอนาที นาน 5 นาที

เก็บสารละลายชั้นบน ปริมาตร 2  mL นำไประเหยแหง 

ปรบัปริมาตรดวยตวัทำละลายผสมของ n-hexane:ethyl 

acetate (3:1) เปน 2 mL เติม D-sorbitol 3% ปรมิาตร 6 

μL ไดความเขมขนตวัอยาง 1 g/mL จากนัน้นำไปวิเคราะห

ดวยเครื่อง GC-MS/MS

ตัวอยางสำหรับการสำรวจติดตามเบื้องตน สำนัก

คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ทำการเก็บตัวอยาง

ไดแก  ไขสดชนิดแบงขายและชนิดมีบรรจุ ภัณฑ 

ประกอบดวยไขไกและไขเปด ตัวอยางละ 12 ฟอง

ไขนกกระทา ตัวอยางละ 30 ฟอง และผลิตภัณฑจากไข

ไดแก ขนมที่ทำจากไข เชน ทองหยอด ทองหยิบ

ฝอยทอง ตวัอยางละ 200–300 g ไขเหลวบรรจขุวดไขตุน

พรอมบริโภคเตาหูไข ตัวอยางละ 2 หนวย (ขวด/ถวย

/หลอด) และไขผง ตัวอยางละ 200–300 g โดยสถานที่

เก็บตัวอยางเปนตลาดสด หางสรรพสินคารานคาปลีก และ

รานสะดวกซือ้ในเขตกรงุเทพมหานคร ปทมุธาน ีนครปฐม 

นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวม 6 จังหวัด 

จำนวน 11 ตัวอยางตอจังหวัด รวมทั้งสิ้น 66 ตัวอยาง 

โดยแบงระยะการเก็บเปน 3 เดือน เดือนละ 2 จังหวัด 

ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที ่2 แผนการเก็บตวัอยางไขและผลติภณัฑ  จำนวน 

66 ตัวอยาง ในป พ.ศ. 2564 (จังหวัดละ 11 ตัวอยาง)

เดือน จังหวัด

เมษายน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี

พฤษภาคม ปทุมธานี สมุทรสาคร
มิถุนายน นครปฐม สมุทรปราการ

การพัฒนาและทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห

ประยกุตใชวธิทีีอ่างองิจากวธิมีาตรฐานของสหภาพ

ยุโรป EN 15662:2018 ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหสารเคมี

ปองกันกำจัดศัตรูพืชในอาหารที่เปนผลิตภัณฑจากพืช 

(food of plant origin) แบบ multiresidue method 
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(S/N) จากนั้นยืนยันคา LOD ที่ระดับความเขมขน

0.002 mg/kg โดยเติมสารมาตรฐานลงในตัวอยางไขไก

และไขเปด สกดัตามขัน้ตอนวเิคราะหจำนวน 7 ซำ้ (n = 7)

แลวคำนวณคา S/N คา LOD คือ ระดับความเขมขนที่

ใหคา S/N มากกวา 3

ขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ 

ขดีจำกดัของการวดัเชงิปรมิาณ (limit of quan-

titation: LOQ) ศึกษาโดยใชขอมูลจากการทดสอบ

ความแมนและความเที่ยงของการวิเคราะห ที่ระดับความ

เขมขน 0.005 mg/kg วิเคราะห จำนวน 7 ซ้ำ (n = 7) 

แลวคำนวณ %recovery กำหนดเกณฑยอมรับอยูใน

ชวงรอยละ 70–120 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ 

(RSD) กำหนดเกณฑยอมรับ ≤ 20%

ความเปนเสนตรงของชวงการวิเคราะห 

ความเปนเสนตรงของชวงการวิเคราะหศึกษาโดย

การเติมสารมาตรฐานในตัวอยาง (sample blank) ที่ 6

ระดับความเขมขน ไดแก 0.005, 0.020, 0.050, 0.1,

0.2 และ 0.5 mg/kg วิเคราะหระดับละ 3 ซ้ำ (n = 3)

สรางกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนที่เติมลง

ในตัวอยางกับความเขมขนที่ตรวจพบ คำนวณหา

คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (correlation coefficient: r)

กำหนดเกณฑยอมรับ r มีคามากกวา 0.995

ความแมน (accuracy) และความเที่ยง 

(precision)

ศึกษาโดยเติมสารมาตรฐานในตัวอยาง (sample 

blank) ที่ 3 ระดับความเขมขน ไดแก LOQ, 10 และ

20 เทาของ LOQ ซึง่มคีวามเขมขนเปน 0.005, 0.05 และ 

0.1 mg/kg ตามลำดับ วิเคราะหระดับละ 7 ซ้ำ (n = 7) 

แลวคำนวณ %recovery และ RSD โดยเกณฑยอมรับ

ความแมน (mean recovery) ในชวง 70–120% และ

เกณฑยอมรับความเที่ยง (RSD) มีคา ≤ 20%

การประมาณคาความไมแนนอนของการวัด

การประมาณคาความไมแนนอนของการวัด 

(Estimation of Measurement Uncertainty: MU)

ของการวิเคราะหสารกำจัดศัตรูพืชในอาหารที่ทดสอบ

ใชวิธีการของ EURACHEM(19) ซึ่งเปนการคำนวณ

โดยใชทุกแหลงที่มาของความไมแนนอน จากนั้น

ดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ (GC) และเครื่องลิควิด

โครมาโทกราฟ (LC) โดยการสกัดดวย acetonitrile 

และ partition ดวยวิธี QuEChERS ทำใหบริสุทธิ์ดวย

dispersive SPE ดัดแปลงใหใชกับอาหารที่เปน

ผลิตภัณฑจากสัตว (animal origin food) ซึ่งเปน

ตัวอยางไขไกและไขเปด ดวยการหา mass transition 

condition จากเครื่อง GC-MS/MS ที่จำเพาะตอสาร

สนใจและคัดเลือก dispersive SPE ท่ีเหมาะสมตอ

การวิเคราะหอาหารท่ีมีไขมันเปนองคประกอบ (fatty 

sample) รวมถึงการปรับตัวทำละลายสุดทายใหมีความ

เปนขั้วที่เหมาะสมกับสารฟโพรนิล

ความจำเพาะของวิธี 

ฉีดสารมาตรฐานเขาเครื่อง GC-MS/MS ตาม

สภาวะที่กำหนด จำนวน 3 ซ้ำ บันทึก retention time 

(RT) และ ion intensity ratio แลวทดสอบความ

จำเพาะของวิธีโดยวิเคราะห method blank (reagent 

blank) ที่ใชน้ำ RO แทนตัวอยาง และ sample blank 

ไดแก ไขไกและไขเปด เมื่อไมพบพีคหรือพบพีคที่มี

สัญญาณ signal-to-noise ratio (S/N) นอยกวา 3 

ที่มี RT และ/หรือ คา m/z ใกลเคียงกับสารมาตรฐาน

ถือวาวิธีปราศจากสารรบกวนและวิธีมีความจำเพาะ

ความเปนเสนตรงของกราฟมาตรฐาน 

กราฟมาตรฐานแบบ matrix-matched 

calibration (MMC) ศึกษาโดยใชสารสกดัท่ีไดจากไขไก

และไขเปดท่ีเปน blank เปนตัวทำละลาย เจือจาง 

intermediate standard solution ใหได 12 ระดับ

ความเขมขน ไดแก 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 

0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 และ 1 μL/mL

และฉีดเขาเคร่ือง GC-MS/MS แบบสุม (random, 

n = 3) คำนวณหาคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (correlation

coefficient: r) กำหนดเกณฑยอมรับ r มีคามากกวา 

0.995

ขีดจำกัดของการตรวจพบ 

ขีดจำกัดของการตรวจพบ (limit of detection:

LOD) ศึกษาโดยเติมสารละลายมาตรฐานลงในสารสกัด

จากไขไกและไขเปดท่ีระดบั LOD แลวนำไปฉีดเขาเครือ่ง 

GC-MS/MS คำนวณคา signal-to-noise ratio 
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คำนวณคาความไมแนนอนขยายที่ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ 95 โดยใชคา k = 2 เปนวิธีที่มีความถูกตองเปน

ที่ยอมรับและเหมาะสมตอการนำไปใชงาน

การทดสอบผลกระทบของเมทริกซ 

ศกึษาผลกระทบของเมทรกิซ (matrix effect: ME)

โดยฉีดสารมาตรฐานความเขมขนที่ตองการที่ไดจาก 

spiked matrix blank และ standard on solution

แลวสราง curve ระหวางความเขมขน (x-axis) กับ peak

area หรือ intensity/response (y-axis) คำนวณ 

slope ของกราฟมาตรฐาน จากสมการ y = ax+b  โดย x 

คือ analyte concentration, y คือ analyte peak, 

a คือ ความชันของ calibration curve และ b คือ จุด

ตัดแกน y คำนวณ matrix factor จากสมการ MF

(matrix factor) = a(matrix)/a(solvent)  จากนั้น

คำนวณ ME (%) จากสมการ ME (%) = (MF-1) × 100

หากผลการประเมินพบวา ME (%) มีผลกระทบนอย 

(soft) แสดงวาผลกระทบของเมทริกซไมมีผลอยางมีนัย

สำคญัทางสถติขิองการวเิคราะห และสามารถใช standard

on solution ในการคำนวณผลได หากพบวามีผลกระทบ

ปานกลางและมาก (medium and strong) แสดงวา

ไมสามารถใช standard on solution ในการคำนวณ

ผลได เกณฑการตัดสินผลกระทบของเมทริกซ ดังแสดง

ในตารางที่ 3 หากเครื่องหมาย ME (%) เปนบวก 

ผลกระทบของเมทรกิซจะเปนแบบ enhancement หาก

เครื่องหมาย ME (%) เปนลบ ผลกระทบของเมทริกซ

จะเปนแบบ suppression(20)

การทวนสอบความใชไดของวิธี

การทวนสอบความใชไดของวิธีศึกษาโดยนำวัสดุ

ควบคุมคุณภาพในตัวกลาง (matrix quality control

material) QCM Product Code FCPM11-EGG2QC

จาก FAPAS® ซึ่งทราบคาความเขมขนของ fipronil-

sulfone ใน chicken (hens) eggs เปน 12.0 μg/kg

มีชวงยอมรับอยูระหวาง 6.7–17.3 μg/kg เมื่อวิเคราะห

ดวยวิธีที่พัฒนาขึ้นแลว ผลที่ไดตองอยูในชวงยอมรับ

จึงจะแสดงวาวิธีมีความถูกตอง และขยายขอบขายชนิด

ตัวอยางจากการใชตัวอยางไขไกและไขเปดในขั้นตอน

การทดสอบความใชไดของวิธี ดวยการทำ internal 

quality control โดยการทดสอบการคืนกลับที่ระดับ 

LOQ ในตัวอยางไขนกกระทาและผลิตภัณฑอาหารท่ีทำ

จากไขอื่นๆ ทุกชนิดที่ทำการทดสอบ ผลตองอยูในเกณฑ

ยอมรับ %recovery อยูระหวาง 70–120% 

ตารางที่ 3  เกณฑการตัดสินผลกระทบของเมทริกซ

Matrix effect (%) Consideration Result Consideration

-20% to 20 % Soft Negative (-) Suppression

 > 20% to 50% Medium Zero (0) No matrix effect

 > 50% Strong Positive (+) Enhancement

ผล

ผลการทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห ความ

จำเพาะของวิธี พบวา peak ท่ีไดจากการวิเคราะห 

method blank และ sample blank ที่เปนไขไกและ

ไขเปด โดยใชเครื่อง GC-MS/MS ดวยเทคนิค SRM 

ตรวจไมพบสารรบกวนที่ใหพีคตรงหรือใกลเคียงกับ 

retention time (RT) ของสารมาตรฐาน และพีคที่

ตรวจพบมีสัญญาณ signal-to-noise ratio (S/N)

นอยกวา 3 ซึ่งแสดงวาวิธีมีความจำเพาะ ดังแสดงในภาพ

ที่ 3 การวิเคราะหแบบ SRM ดวยเครื่อง GC-MS/MS

ทำใหตรวจวัดพีคสารฟโพรนิลและเมตาโบไลต ไดอยาง

ชัดเจน เปนเทคนิคที่มีความไวและความจำเพาะสูง 

สามารถตรวจวัดสารสนใจในเมทริกซที่มีสารรบกวนไดดี

ดังแสดงในภาพที่ 4-5
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ภาพที่ 3 โครมาโทแกรมของ method blank (a) matrix blank ไขไก (b) และ matrix blank ไขเปด (c)

ภาพที่ 4 Quantification and qualification peak ของสาร fipronil-desulfinyl (a), fipronil (b) และ 

 fipronil-sulfone (c)



การวิเคราะหสารฟโพรนิลและเมตาโบไลตตกคางในไขและผลิตภัณฑ     วีรวุฒิ วิทยานันท และ ธรณิศวร ไชยมงคล

57วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ปที่ 64 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

ภาพที่ 5 Total ion chromatogram (TIC) ของสาร fipronil-desulfinyl, fipronil และ fipronil-sulfone 

 ใน acetone (a), ไขไก (b) และไขเปด (c)

ความเปนเสนตรงของกราฟมาตรฐานสามารถ

สรางกราฟมาตรฐานความสัมพันธระหวาง concentra-

tion กับ peak area (response) ของสารสนใจมีความ

เปนเสนตรงในชวง 0.0002 ถึง 1 µL/mL ดังแสดงใน

ภาพที ่6 โดยกราฟมาตรฐานของสารทุกชนิดมคีา r ในชวง 

0.997–0.999 ซึ่งสูงกวาเกณฑยอมรับที่ 0.995

ผลการทดสอบขดีจำกดัของการตรวจพบ (LOD) 

ของสารทั้ง 3 ชนิด เทากับ 0.002  mg/kg (S/N > 3) 

และการยืนยันโดยการสกัดตัวอยางที่ระดับ LOD ผลพบ

วาพบสารทุกชนิดทั้ง 7 ซ้ำ โดยมีขีดจำกัดของการวัดเชิง

ปริมาณ (LOQ) มีคาเทากับ 0.005 mg/kg ดังแสดง

ในตารางที่ 4

ผลการทดสอบความแมนและความเที่ยงของวิธี

ดังแสดงในตารางที่ 5 ความแมนและความเที่ยงที่ระดับ 

LOQ, 10 และ 20 เทาของ LOQ ที่ 0.005, 0.05 และ

0.1 mg/kg ให %recovery อยูระหวาง 92.9–111.6%

โดยมีความเที่ยงแสดงดวย RSD นอยกวา 8.6% ซึ่งอยู

ในเกณฑยอมรับที่ 70–120% และ ≤ 20% ตามลำดับ

ผลการทดสอบความเปนเสนตรงของชวงการ

วิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 4 LOD ที่ 0.002 mg/kg

และ LOQ ที่ 0.005 mg/kg พบวาสารทั้ง 3 ชนิด มีชวง

ความเปนเสนตรงอยูระหวาง 0.005–0.5 mg/kg ดวย

คุณลักษณะทั้งหมดที่ทำการทดสอบความใชไดแสดงวา

สามารถใชวิธีนี้วิเคราะหสารสนใจดังกลาวได

การทดสอบผลกระทบของเมทริกซ จากภาพท่ี 6

ความชันของกราฟมาตรฐานสาร fipronil-desulfinyl,

fipronil และ fipronil-sulfone และคา ME  (%) ทีค่ำนวณ

ไดดังแสดงในตารางที่ 6 พบวาผลกระทบของเมทริกซ
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบ Limit of detection (LOD), Limit of quantitation (LOQ) และ Linearity 

 of working range

Compounds
S/N ratio

(at LOD = 0.002 mg/kg)
Working range

(mg/kg)
r

(chicken egg/duck egg)

fipronil-desulfinyl Infinity 0.005-0.5 0.9998/0.9990

fipronil 31-4329 0.005-0.5 0.9997/0.9991

fipronil-sulfone 63-170 0.005-0.5 0.9998/0.9995

Compounds Matrix
Spiked level 

(mg/kg)
%Recovery 

(mean, mg/kg)
%RSD

fipronil-desulfinyl

chicken egg
0.005
0.05
0.1

95.7 (0.00479)
99.1 (0.04956)
99.1 (0.09908)

8.62
6.11
4.86

duck egg
0.005
0.05
0.1

98.8 (0.00494)
94.4 (0.04720)
111.0 (0.11100)

6.17
5.55
7.86

fipronil

chicken egg
0.005
0.05
0.1

92.9 (0.00465)
100.7 (0.05033)
101.0 (0.10100)

6.47
6.40
5.77

duck egg
0.005
0.05
0.1

111.6 (0.00558)
100.7 (0.05034)
104.2 (0.10420)

6.55
8.57
8.56

fipronil-sulfone

chicken egg
0.005
0.05
0.1

96.2 (0.00481)
105.1 (0.05256)
101.6 (0.10160)

5.64
5.41
2.85

duck egg
0.005
0.05
0.1

107.0 (0.00535)
99.1 (0.04954)
110.8 (0.11080)

6.03
6.22
8.15

ตารางที่ 5  ผลการทดสอบความแมนและความเที่ยง (accuracy and precision)
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ตารางที่ 6  ผลกระทบของ matrix ของ fipronil-desulfinyl, fipronil และ fipronil-sulfone แบบ on solution,

  matrix ไขไก และ matrix ไขเปด

Compound
Matrix Effect (%)

chicken/solution duck/solution chicken/duck

fipronil-desulfinyl 39.67 medium 54.47 strong 9.58 soft

fipronil 60.60 strong 92.07 strong 6.39 soft

fipronil-sulfone 53.75 strong 78.74 strong 13.98 soft

ภาพที่ 6 กราฟมาตรฐานของสาร fipronil-desulfinyl (a), fipronil (b) และ fipronil-sulfone (c) ใน 

 solution, matrix ไขไก และ matrix ไขเปด
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ภาพที่ 7  แผนภูมิแทง ME (%) ของ fipronil และเมตาโบไลต

ไขไกและไขเปดตอการวิเคราะห on solution เปนแบบ

เพิ่มสัญญาณ (enhancement) และไขทั้ง 2 ชนิด ไมมี

ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของการวิเคราะห

ตอกัน สามารถใชทดแทนกันไดและพบวาผลกระทบ

ของเมทริกซไขไกและไขเปดมีผลอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติของการวิเคราะหตอการวิเคราะห on solution 

ดังแสดงในภาพที่ 7

ผลการประมาณคาความไมแนนอนของการวดัตาม

แนวของ ISO GUM Approach หรือ Bottom-up 

approach (ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%, k = 2)

จากการประมาณคาความไมแนนอน พบวาแหลงความ

ไมแนนอนที่สำคัญที่สุด คือ calibration curve (C0) 

(43%) และ method precision (36%) สวน bias หรอื 

recovery (8%), standard concentration (6%) และ 

sample weight (3%) และองคประกอบอื่นๆ นั้นถือ

เปนองคประกอบที่นอยมาก ดังแสดงในภาพที่ 8 

ภาพที่ 8 สัดสวนขององคประกอบแหลงความไมแนนอนของการวิเคราะหสารฟโพรนิลในไขไก 

                          ที่ระดับ 0.005 mg/kg (C0 = calibration curve)
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ตารางที่ 7  ผลการตรวจวิเคราะหสาร fipronil และเมตาโบไลต  แบงตามประเภทของผลิตภัณฑ

ประเภทตัวอยาง
Analyte

Fipronil-desulfinyl Fipronil Fipronil-sulfone

ไขสดชนิดแบงขาย ไมมีบรรจุภัณฑ (n = 18) Not detected Not detected Not detected

ไขสดบรรจุในบรรจุภัณฑที่ระบุแหลงผลิต

(n = 18)

Not detected Not detected Not detected

ผลิตภัณฑจากไข (n = 30) Not detected Not detected Not detected

ผลการทวนสอบความใชไดของวิธีที่พัฒนาข้ึน

กอนนำไปใชงาน ซ่ึงตองสามารถใหผลการวิเคราะหที่

ถูกตอง พบวาเมื่อนำวัสดุควบคุมคุณภาพในตัวกลาง 

matrix quality control material, QCM Product 

Code FCPM11-EGG2QC ท่ีผลิตโดย FAPAS®

ซึง่ทราบคาทีแ่นนอนของ fipronil-sulfone ใน chicken

(hens) eggs เปน 12.0 μg/kg ชวงยอมรับอยูระหวาง

6.7–17.3 μg/kg ผลการวิเคราะห fipronil-sulfone

เปน 11.0μg/kg ซึ่งอยูในชวงยอมรับได จากนั้นทดสอบ 

IQC โดยการศึกษาการคืนกลบั ผลพบวา %recovery อยู

ในเกณฑยอมรับที่ 70–120% ผลการสำรวจเบื้องตน พบ

วาเมื่อใชวิธีที่พัฒนาขึ้นและผานการทดสอบความใชได

ของวิธีวิเคราะหแลว ตรวจสอบไขและผลิตภัณฑจำนวน 

66 ตวัอยาง ทีเ่ก็บจากกรงุเทพมหานครและปริมณฑลในป 

พ.ศ. 2564 ผลไมพบการตกคางของสารฟโพรนิลและ

เมตาโบไลตในทุกตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 7

วิจารณ

การเตรียมตัวอยางเปนขั้นตอนที่มีความสำคัญ

ตอการใหผลการวิเคราะหท่ีถกูตอง การเตรยีมตวัอยางไข

ใหเปนเนื้อเดียวกัน (homogenization) ทำไดงายกวา

การเตรียมตัวอยางผักผลไม เนื่องจากตัวอยางมีสถานะ

เปนของเหลว การวิจัยน้ีไมไดทำการวิเคราะหสารฟโพรนิล

ที่อาจตกคางหรือเคลือบที่เปลือกไข แตจะทำการตรวจ

วิเคราะหเฉพาะสวนที่บริโภคไดเพื่อใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการเตรียมตัวอยาง(21) สำหรับการสกัดใช 

acetonitrile ที่มีความเปนขั้วระดับกลางสามารถละลาย

สารฟโพรนิลและเมตาโบไลตไดดี และมีคุณสมบัติทำให

โปรตีนในตัวอยางเสื่อมสภาพและจับตัวกันเปนกอน

แยกออกจากสวนอื่นๆ (protein precipitation) การ

สกัดควรใชการเขยาในแนวตั้งของ centrifuge tube 

และเขยาดวยมืออยางแรง สามารถใชเครื่องเขยาแบบ 

mechanic แทนได โดยใสแทงเซรามิกเพื่อชวยในการ

ทำใหกอนโปรตีนแตกตวัไดดข้ึีน หากเขยาไมแรงเพยีงพอ 

กอนตวัอยางจะตดิท่ีหลอดพลาสตกิทำใหไมสามารถสกดั

สารออกมาได หลังจากไดสารสกัดแลว ใช dispersive 

SPE ในการทำใหบริสุทธิ์(22) ซึ่งมีสวนผสมสำคัญ คือ 

C18EC สารนี้มีคุณสมบัติดูดซับไขมันไดดี จึงเปนการ

กำจัดไขมันจากตัวอยางผลิตภัณฑจากสัตวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากสารฟโพรนิลและเมตาโบไลตเปนสาร

ระเหยไดเมื่อถูกความรอนและคงตัวที่ อุณหภูมิสูง

จึงสามารถใชเครื่องมือชนิด gas chromatograph 

สำหรบัแยกและวเิคราะหสารได สารฟโพรนลิเปนสารทีม่ี 

electron สามารถตรวจวดัดวยตวัตรวจวดัชนดิ electron 

capture detector (ECD) ซึ่งเปนเครื่องมือพื้นฐาน

ที่ใชในหองปฏิบัติการสำหรับวิเคราะหสารเคมีปองกัน

กำจัดศัตรูพืชที่มี electron ในกลุม organochlorine 

(OC) ดังนั้นเบื้องตนคณะผูวิจัยจึงไดทดลองฉีดสาร

มาตรฐานเพื่อวิเคราะหดวยเครื่อง GC-ECD พบวา

เครื่องมือนี้มี selectivity และ sensitivity ที่ดี สามารถ

ตรวจวัดไดระดับต่ำมากที่ 0.0002 mg/mL (0.2 ppb)

และสามารถแยกสารสนใจออกจากกันไดอยางชัดเจน

ในขั้นตอนการทดสอบความเปนเสนตรงของกราฟ
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มาตรฐาน พบวาชวงความเปนเสนตรงอยูที่ระดับความ

เขมขนต่ำ ในชวงแคบระหวาง 0.0002–0.005 mg/mL

เทานั้น และเมื่อความเขมขนสูงขึ้น ECD detector

จะอิ่มตัว (saturated) ทำใหกราฟมีลักษณะโคงที่

ความเขมขนสูง จึงไมสามารถใชงานในชวงการวิเคราะห

ภาพที่ 9 Chromatogram ที่ไดจากเครื่อง ECD ของ method blank (a) fipronil และ metabolites (b) และ

 กราฟมาตรฐาน

ที่ยาวครอบคลุมคากำหนดได ดังแสดงในภาพที่ 9

ดวยคุณสมบัติดานความไว (sensitivity) ที่ดี จึงนำมา

ประยุกตใชในการตรวจแบบคัดกรอง (screening

method) ที่ระดับต่ำมากไดและหากตรวจพบเบื้องตน

จึงทำการตรวจวิเคราะหเชิงปริมาณดวยเทคนิค single 

point calibration หรือใชเครื่อง GC-MS/MS

ในลำดับตอไป

ในข้ันตอนการพัฒนาและการทดสอบความใชได

ของวิธีวิเคราะหนั้น ดำเนินการไดตรงตามวัตถุประสงค 

กลาวคือ parameters ตางๆ ที่ทำการทดสอบมี

คุณลักษณะและคุณสมบัติอยูในเกณฑยอมรับตาม 

pesticide analytical guideline ของสหภาพยุโรป 

SANTE/12682/2019 สามารถนำวิธีน้ีไปใชในหอง

ปฏิบัตกิารได ทัง้น้ีหากหองปฏบิตักิารมีประสบการณดาน

การเตรียมตวัอยางดวยวิธ ีQuEChERS ในการวิเคราะห

ผกัและผลไมอยูแลว สามารถนำวิธนีีไ้ปประยกุตใชไดโดย

ปรับเพียงขั้นตอนการเลือก dispersive SPE ที่เหมาะสม

สำหรับขั้นตอนท่ีสำคัญและมีความทาทายท่ีสุด คือ

การหาสภาวะทีเ่หมาะสมของเครือ่งมอืวเิคราะห และการ

ตรวจวัดที่ระดับต่ำมาก 2–5 สวนในพันลานสวน (ppb) 

ทั้งนี้เครื่องมือที่เลือกใช คือ GC-MS/MS จะตอบ

สนอง detection limit ได เนื่องจากเปนเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพสูง จากการวิเคราะหแบบ SRM โดยการ

เลือก mass transition จำเพาะของสารและเครื่องมือ

จะตรวจจับเฉพาะสารสนใจโดยไมมี interferences อื่น

ปนเปอนในระบบ วิธีนี้ชวยเพิ่ม sensitivity ใหสามารถ

ตรวจที่ระดับต่ำมากได การใช mass ของ 2 products 

ion จากเครือ่ง GC-MS/MS ชนดิ triple quadrupole 

ให degree of selectivity ซึ่งใชในการประเมินความ

เช่ือมั่นในการระบุชนิดสารสูงตรงตามมาตรฐานและเปน

ที่ยอมรับในระดับสากลโดยไมตองมีการยืนยันเพิ่มเติม 

อุปสรรคที่พบระหวางการดำเนินงาน คือ ประสบ

ปญหาที่ไมสามารถควบคุมไดในชวงการเก็บตัวอยาง
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ในเขต พ้ืนที่ ก ารระบาดของโรคติดตอ อุบัติ ใหม

(COVID-19) อยางรุนแรงในชวงธันวาคม 2563 

ถึง เมษายน 2564 ทำใหภาครัฐตองออกมาตรการ

หามเขาถึงพื้นที่เปาหมายของการเก็บตัวอยาง ไดแก 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อความปลอดภัย

ของคณะผูวิจัยจึงตองมีการปรับแผนในการเก็บตัวอยาง

ออกไป  1–2 เดอืน เพือ่รอจนกวาสถานการณจะคลีค่ลายลง

แตเนื่องจากพื้นท่ีเปาหมายเปนพื้นท่ีใกลเคียงกับหอง

ปฏิบัติการในรัศมีไมเกิน 100 กิโลเมตร หลังจากมีการ

ผอนคลายมาตรการลง จึงจะเขาเก็บตัวอยางในพื้นที่

เปาหมายไดอยางรวดเร็วและดำเนินการตามแผนที่วาง

ไวจนสำเร็จ ผลการสำรวจเบื้องตนไมพบการตกคางของ

สารฟโพรนิลและเมตาโบไลตในทุกตัวอยาง ทำใหทราบ

สถานการณเบื้องตนของการตกคางของสารฟโพรนิลใน

อาหารในเขตพืน้ทีเ่ปาหมาย ซึง่บงชีว้า ณ บรเิวณทีส่ำรวจ

ตัวอยางไมมีการตกคางของสารสนใจในระดับท่ีจะกอให

เกดิอนัตราย และสถานท่ีผลิตไมมีการใชงานสารฟโพรนลิ

ผิดวัตถุประสงคในฟารมเลี้ยงสัตว ซึ่งผลการวิเคราะหนี้

สะทอนความปลอดภัยของอาหารเฉพาะสวนที่บริโภคได

เทานัน้ หากตองการศกึษาเพิม่เตมิการใชสารในการกำจดั

ไรในฟารมไกหรอืไม อาจมีการตรวจเพ่ิมเตมิการวิเคราะห

ในสวนเปลือกไขไดดวย ขอมูลดังกลาวนี้สามารถใชสราง

ความมัน่ใจแกผูบรโิภคไขและผลติภณัฑมีความปลอดภยั

ตอการบริโภค อาจมีการขยายผลเพื่อจัดทำโครงการ

สำรวจติดตามในวงกวางครอบคลุมทั้งประเทศตอไปได 

สำหรับการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห เพ่ือ

ใหเกิดความเชื่อมั่นตองทำการควบคุมคุณภาพ เชน 

การวิเคราะห method blank/reagent blank, 

spiked sample และ duplicate sample ทุกชุดของ

การสกัด (batch) หรืออยางนอย 10% ของตัวอยาง 

และเนื่องจาก MS detector เปนเครื่องมือตรวจวัดที่ 

sensitivity สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตามระยะ

เวลาการใชงาน จึงตองมีการตรวจสอบ instrument

drift ดวยเสมอ โดย response ใน analytical batch

เดยีวกนั จะตองแตกตางกนัไมเกนิ 30% และหากพบสาร

ที่สงสัยวาเปนสารสนใจจะตองทำการตรวจยืนยันดวย

ทุกครั้งการยืนยันชนิดของสารท่ีตรวจพบตองยืนยันผล

ดวย ion intensities ratio โดยคา ion intensities

ratio ของสารที่วิเคราะหแตละตัวในตัวอยาง และ

ion intensities ratio เฉล่ียของสารมาตรฐานนั้น

จะตองแตกตางกันไมเกิน 30% หรือใชวิธีทางเลือกอื่น

(alternative method) เชน GC-ECD หรือ 

LC-MS/MS เปนตน และยืนยันปริมาณที่ตรวจพบ

โดยทำการทดสอบตัวอยางใหม (retest) แบบ

duplicate test รายงานโดยใชคาเฉลี่ยของการทำซ้ำ

และเกณฑยอมรับของ %RPD ตองไมเกิน 25% เปนการ

ยืนยันวากระบวนการวิเคราะหทั้งหมดมีความถูกตอง

เหมาะสมและสอดคลองกับเอกสารอางอิงและมาตรฐาน

หองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 

17025:2017

จากปญหาตั้งตนที่สหภาพยุโรปพบไขจำนวนมาก

ถูกปนเปอนดวยสารฟโพรนิล ซึ่งเปนสารเคมีที่หามใช

ในฟารมเลี้ยงสัตวที่ใชเปนอาหาร ทำใหตองสั่งปดฟารม

เลี้ยงไกจำนวนมากเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และตอง

ระงับการขายและเรียกคืนไขเพื่อนำไปทำลายทิ้ง เรื่อง

ดังกลาวบงช้ีวาแมกลุมประเทศพัฒนาแลวและมีความ

เขมขนของการตรวจสอบสินคาอาหารจากตางประเทศ

ที่จะนำเขามาจำหนายภายในประเทศสมาชิก แตกลับ

มีมาตรการที่หละหลวมตอการตรวจสอบภาคการผลิต

ภายในสหภาพยุโรปเอง ในสวนของประเทศไทยซึ่งเปน

ประเทศผูผลิตอาหารรายใหญของโลกและมีการสงออก

สินคาเกษตรเปนมูลคามหาศาล จำเปนตองมีหนวยงาน

ที่ดูแลดานความปลอดภัยของอาหาร ดำเนินการตรวจ

สอบสินคาที่มีวางจำหนายอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง

อยางเปนระบบ ภาครัฐตองใหการสนับสนุนทรัพยากร

ที่เพียงพอตอการสำรวจติดตาม ซึ่งจะเปนประโยชน

โดยตรงตอประชาชนตอการดำรงไวซึ่งสุขภาพที่ดี ลด

คาใชจายทางการแพทยและการสาธารณสุข ในสวนของ

ภาคการผลิตนอกจากจะตองมีการใหความรูดานการใช

สารเคมีอยางถูกตองในภาคเกษตรกรรมแลว ยังตอง

มีการกำกับดูแลอยางเขมงวดจากหนวยงานตนน้ำใน

ขัน้ตอนการผลติ ตรวจสอบความปลอดภยัสนิคาหนาฟารม

กอนวางจำหนาย ผลการสำรวจเบ้ืองตนของโครงการ

แสดงใหเห็นวาไขและผลิตภัณฑจากไขที่จำหนายในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีความปลอดภัย 

และเพื่อเปนการรักษาระดับคุณภาพสินคาที่จำหนายใน
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ทองตลาด จำเปนตองมีการวิเคราะหสารตกคางทั้งจาก

ฟารมผูผลิตกอนนำออกจำหนาย ผูผลิตรายใหญที่มีหอง

ปฏบัิตกิารสามารถนำวธิทีีพั่ฒนาขึน้นีไ้ปใชในหองปฏบิติัการ

เพ่ือควบคุมคุณภาพสินคาของตนได และหนวยงาน

กำกับดูแลดานกฎหมายตองมีแผนการเก็บตัวอยางอยาง

สมำ่เสมอและตองไดรบัการสนับสนุนทรพัยากรจากหนวย

งานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องดวย

สรุป

วิธีทดสอบท่ีไดจากการพัฒนาและทดสอบความ

ใชไดของวิธีวิเคราะหมีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคลอง

กับมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทย ไดแก 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560 

เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง และมาตรฐานระดับ

นานาชาติตามโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ

(Codex Alimentarius) สามารถใชเปนวิธีการ

ทดสอบที่ใหบริการของหนวยงาน และเพื่อใชในการ

สำรวจติดตามเพ่ือประเมินสถานการณการตกคางของ

สารพิษได ผลการสำรวจสินคาไขและผลิตภัณฑจากไข

ที่ จำหนายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ไมพบสาร fipronil และเมตาโบไลตตกคางในทุก

ตัวอยาง สามารถสรางความมั่นใจแกผูบริโภคได

ระดับหนึ่ง รวมถึงการเฝาระวังความปลอดภัยจำเปน

ตองดำเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพื่อสราง

ความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคและประเทศคูคา
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ABSTRACT Fipronil is an insecticide whose degradation products are highly neurotoxic for humans. 
In Thailand, fi pronil is approved to use for plant protection but not as a veterinary drug. It was found that, 
egg contamination by fi pronil in Europe in 2017 has generated concerns in Thai consumers. Thus, an 
analytical method is required for the investigation of the fi pronil residues in commercialized egg and egg 
products in Thailand. Fipronil was extracted by a developed procedure based on EN 15662:2018 QuEChERS, 
detected by selected reaction monitoring techniques in GC-MS/MS and quantifi ed by matrix-matched calibration
curve. The validation of the method to detect fi pronil and two metabolites, fi pronil-desulfi nyl, and 
fi pronil-sulfone, in chicken and duck eggs showed that the LOD and the LOQ were 0.002 and 0.005 mg/kg,
respectively. Satisfactory recoveries were obtained in the range of 92.9–111.6% in spiked samples at 0.005, 
0.05 and 0.1 mg/kg with RSD lower than 8.6%. The relative standard uncertainty value was less than 
20% and the method working ranges were between 0.005–0.5 mg/kg which were acceptable. This method 
was sensitive, precise, reliable, and suitable for use in the laboratory. The validated method was further 
applied for the analysis of 66 egg and egg product samples collected from Bangkok Metropolitan Region 
in 2021. The result showed no detectable fi pronil residues in any samples. Overall results indicated that 
the described method would be applied for detecting the fi pronil and its metabolite residues in the future. 
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